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سرمقاله

عدالت اجتماعی یا
فشار به طبقه متوسط
بهروزصادقی
روزنامهنگار

آییننام��ه اجرایی مصوبه هیات وزیران درباره نحوه اخذ مالیات
از خانهه��ا و ویاله��ای گرانقیم��ت و لوکس ،س��رانجام پس از
کشوقوسهای بس��یار ابالغ شد .براس��اس این آییننامه تمامی
واحدهای مس��کونی اعم از آپارتمان ،مستغالت ،ویال و باغویال که
ارزش آن با احتس��اب عرصه و اعیان بی��ش از ۱۰میلیارد تومان
باش��د ،مش��مول پرداخت مالیات میش��وند .همچنی��ن تا بهمن
مال��کان اینگونه ام�لاک باید مالیاتهای موض��وع این مصوبه را
برمبنای نرخهای پیشبینی شده پرداخت کنند.
گرچه اخ��ذ مالیات از ثروتمندان و کس��انی که امالک لوکس
آنچنانی دارند ،حرکتی امیدآفرین برای اجرای عدالت اجتماعی و
اقتصادی اس��ت ،اما وقتی به ارقام اخذ مالیات موضوع این مصوبه
نگریسته شود ،بهروش��نی درمییابیم اجرای این مصوبه بار دیگر
بهسوی طبقات متوسط جامعه کمانه خواهد کرد .در شرایطی که
بهدالیلی از جمله پیامدهای ناش��ی از تحریم ،کاهش ارزش پول
ملی ،افزایش دس��تمزد و گرانی سرسامآور نرخ نهادهها و مصالح
س��اختمانی با ش��یب صعودی و کاذب نرخ واحدهای مس��کونی
مواجهیم ،ن��رخ خانهها و آپارتمانهای معمولی متعلق به طبقات
متوس��ط بهویژه در کالنش��هرها به همین حدود ارتقا یافته است؛
بنابراین واضح اس��ت مالیات موض��وع این مصوبه به همین طبقه
متوس��ط تحمیل میش��ود .بر اثر آنچه در باال ش��مرده شد بهای
کاذب من��ازل این طبقه که تنها س��رپناهی برای آنان اس��ت ،به
حدودی رس��یده که گرهی از مش��کل صاحب��ان اینگونه اماکن
مس��کونی ب��از نمیکند ،اما دولت از این کهن��ه نمد کالهی برای
خود خواهد بافت.
ب��ه این ترتیب خرابههای افزایش کاذب و نجومی نرخ مس��کن
که بیتردی��د ثمره ناکارآمدی دولتهای پیش��ین در مهار تورم،
سیاستگذاریهای نادرس��ت تولید و عرضه مسکن ارزانقیمت،
ناکامی در جلوگیری از افزایش قیمتها بهویژه در بخش مس��کن
ب��وده ،دیگر بار بر س��ر مردم��ی که روز و ش��ب درگیر دومینوی
گرانیها و مصائب ناشی از آن هستند آوار میشود .دولتها نیز در
این میان فقط به فکر رفع کموکسریهای خزانه هستند ،بیتوجه
به آنکه چه بر سر طبقات متوسط جامعه میآید.
مگر نه آن است که تا همین چند سال پیش قیمت خانههای
همین اقش��ار در حد چندص��د میلیون تومان ب��ود و اکنون نرخ
همان خانهها به ارقامی نجومی رس��یده اس��ت؟! مگر نه آن است
که مالیات باید از درآمد کس��ب شود ،نه سرپناهی که اگر قیمت
آن هزاران برابر هم ش��ود ،تنها یک سرپناه است؛ سرپناهی که تا
وقتی خانواده در آن س��کونت دارد ،س��ود و درآمدی از آن عاید
مالک نخواهد شد .مگر مردم برای امالک خود ارزش افزوده ایجاد
کردهاند که ارزش ملک آنان به ارقام مبنای اخذ مالیات خانههای
لوکس رسیده است؟!
افزایش کاذب نرخ خانههای طبقات متوس��ط جامعه ناش��ی از
ثروتمند شدن این مردم بوده یا ناشی از ناتوانی دولتها در کنترل
و کاه��ش تورم و جلوگیری از افزایش ن��رخ ارز؟ هر وقت هم که
دادوس��تدی در این زمینه برقرار ش��ود ،مالیات مربوطه براساس
قانون خرید و فروش امالک باید به ادارات دارایی پرداخت شود.
حال طبقات متوس��ط جامعه چه گناهی مرتکب ش��دهاند که
اف��زون بر گرانیهای روز به روز باید جور پر کردن خزانه خالی را
بکش��ند؟ بیتردید این مصوبه و آییننامه اجرایی آن تنها عنوان
اخذ مالیات از خانههای لوکس را یدک میکشد.
از دیگ��ر س��و ،مگر هن��گام ص��دور مجوزهای س��اخت همین
لوکسها ،دولت و س��ازمانهای زیر پوشش از جمله شهرداریها
و ...ع��وارض مربوطه را اخذ نکردهاند؟ ح��ال دریافت این مالیات
مضاعف چه دلیلی دارد؛ جز بهانهای برای پر کردن خزانه و تامین
کسری بودجه؟
همچنین باید به این نکته اش��اره کرد که اخذ مالیات از عایدی
س��رمایه در بسیاری از کش��ورها از جمله منابع درآمدی دولتها
بهش��مار میرود ،اما آیا میتوان افزایش نرخ ناشی از تورم و تاثیر
تحریمها را عایدی سرمایه دانست؟
آیا این ش��یوه اخذ مالیات با منابع درآمدی غیرتورمزا س��ازگار
است و در صورت اجرا به فرار سرمایهها دامن نخواهد زد؟!
آیا طراحان ،منادی��ان و مدافعان اجرای این طرح که در دولت
قبل تدوین و تصویب ش��د و آییننامه اجرایی آن را دولت جدید
اب�لاغ کرده ،بازتابه��ای اجرای این طرح در بازار مس��کن را در
نظر گرفتهاند؟
آیا به این نکته توجه ش��ده که ایجاد ه��ر هزینه اضافه در این
بخ��ش بهصورت تصاع��دی و پلکانی افزایش دوب��اره قیمتهای
مس��کن را در پی خواهد داش��ت؟ امری ک��ه بهصورت دومینویی
فش��اری مضاعف به طبقه متوسط جامعه در سراسرکشور بهویژه
مس��تاجران وارد خواه��د کرد ،بر اقتصاد و معیش��ت تاثیر منفی
خواهد داش��ت و جمعیت بیش��تری را به س��وی خط فقر س��وق
خواهد داد.
اجرای این مصوبه که نوعی مالیات تورمزا بهش��مار میرود ،به
قیمت فربه ش��دن هرچه بیشتر طبقات ثروتمند تمام خواهد شد
و با سرازیر ش��دن اینگونه درآمدها از جیب فرودستان به جیب
سرمایهداران ،عدالت اجتماعی قربانی خواهد بود.
باتوجه ب��ه پیامدهای زیانبار اجرای ای��ن مصوبه ،اصالح نظام
مالیات��ی ضروری مینماید .باور کنیم غنی ش��دن خزانه دولت و
توانمندی آن در اداره امور اجرایی کش��ور از راه اخذ مالیاتهای
مضاع��ف ممکن نخواهد بود ،بلکه ناوابس��تگی اقتصاد کش��ور به
نفت ،در گرو اجرای طرحهای توس��عهای اس��ت که بسترهای آن
را باید در فراهمس��ازی زمینههای رونق تولید ،توس��عه صادرات،
تکمیل شرایط برقراری تعامل با دیگر کشورها (درک ضرورتهای
اقتص��اد بینالملل) ،حضور فع��ال در صحنه تجارت جهانی ،ورود
س��رمایههای خارجی به اقتصاد کش��ور و در حقیقت تالش برای
برقراری تعامالت تجاری با دنیا جستوجو کرد.

امروز بیش از هر چیز به پایداری نیاز داریم

در خجس��ته س��الروز والدت باس��عادت پیامبر رحمت،
حض��رت محم��د مصطف��ی(ص) و حض��رت ام��ام جعفر
ص��ادق(ع) ،رهبر معظم انقالب اس�لامی در دیدار جمعی
از مس��ئوالن نظام و مهمانان ش��رکتکننده در کنفرانس
بینالملل��ی وحدت اس�لامی ،دو وظیفه مه��م برای امت
اسالمی را «تبیین و ترویج جامعیت اسالم در همه شئون
زندگ��ی بش��ر» و «تقویت اتح��اد مس��لمانان» خواندند و
خاطرنشان کردند :وحدت اسالمی یک امر اصولی و فریضه
قرآنی است و تحقق هدف واالی ایجاد تمدن نوین اسالمی
بدون اتحاد شیعه و س ّنی ممکن نیست.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم رهبری
ایشان« ،ادای حق جامعیت اسالم» و «اتحاد مسلمین» را
دو مورد از مهمترین وظایف امروز امت اس�لامی دانستند
و در تبیین مورد اول گفتند :قدرتهای سیاس��ی و مادی
از گذش��ته اصرار دارند که اس�لام را نه یک دین جامع و
دارای برنامه برای همه ش��ئون زندگی بش��ر ،بلکه منحصر
در عم��ل فردی و عقیده قلبی معرف��ی و با تئوریزه کردن
آن از زبان نویس��ندگان و روش��نفکران ،اینگونه القا کنند
که اس�لام در مسائل مهمی مانند «تمدنسازی و مدیریت
جامع��ه»« ،اقتصاد و تقس��یم قدرت و ث��روت»« ،جنگ و
صلح»« ،سیاست داخلی و خارجی»« ،اقامه عدل و مقابله
با ظلم و اشرار» نه مرجع فکری است و نه راهنمای عملی.
رهب��ر معظم انقالب ب��ا تاکید بر اینکه متون اس�لامی
چنین برداش��تی از اسالم را نفی میکند ،ادای حق اسالم
را در گ��رو تبیین و ترویج این واقعیت مهم برش��مردند و
افزودن��د :عرصه فعالیت و دخالت اس�لام ،همه گس��تره و
شئون زندگی بشر از اعماق قلب و مسائل عبادی تا مسائل
سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و بینالمللی اس��ت
و کس��ی که این معنا را انکار کن��د ،قطعا به ّبینات و آیات
متعدد قرآن کریم توجه نکرده است.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های تاکید اس�لام بر مس��ائل
اجتماعی و وظیفه مهم تمدنسازی را نشاندهنده اهتمام
آن به حاکمیت دانس��تند و گفتند :مطالبه نظم اجتماعی
در اس�لام بدون توجه به مس��ئله حاکمی��ت و تعیین امام
ممکن نیست و در قرآن نیز از پیامبران بهعنوان امام یعنی
رهبران و فرماندهان جامعه یاد ش��ده اس��ت .رهبر معظم
انقالب در بخش دیگری از سخنانش��ان با تاکید بر مسئله
مهم «اتحاد مس��لمین» ،از چن��د چهره پرتالش در عرصه
اتحاد اس�لامی همچون مرحوم آقای تس��خیری ،مرحوم
آقای واعظزاده ،شهید شیخ محمد رمضان البوطی ،شهید

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به رشد اقتصاد ایران
در فصل دوم س��ال  ۲۰۲۱باوجود آس��یبهای ناش��ی از
همهگیری ویروس کرونا ،تاکید کرد :این امر نشاندهنده
آن اس��ت که اقتصاد ای��ران بهط��ور قابلتوجهی از رکود
خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
به گزارش ایسنا ،علی صالحآبادی در جلسهای با حضور
مدیرعامل صندوق بینالمللی پول ،وزرای اقتصاد ،رؤسای
کل بانکهای مرکزی و رؤسای موسسات مالی منطقهای
حوزه «مناپ» ( )MENAPکه بهصورت مجازی برگزار
ش��د ،گفت :ایران نیز مانند بس��یاری از کش��ورها ،آسیب
س��ختی از همهگیری ویروس کرونا دی��ده ،اما اکنون در

در مقول��ه عدال��ت مس��ئوالن مخاطب اول هس��تند .در هم��ه تصمیمات و
مقررات باید مس��ئله عدالت موردتوجه باش��د و در مواردی که الزم اس��ت
پیوست عدالت برای تدوین و اجرای آنها در نظر گرفته شود
سیدمحمد باقر حکیم ،مرحوم شیخ احمد ال ّزین و مرحوم
شیخ سعید شعبان تجلیل کردند.
حضرت آی��تاهلل خامن��های ،علت تاکیده��ای مکرر بر
مس��ئله وحدت را فاصل��ه زیاد بین مذاه��ب و تالشهای
جدی دش��منان برای افزایش فاصلهه��ا خواندند و گفتند:
امروز کلمه ش��یعه و س��نی در ادبیات سیاسی امریکاییها
ه��م وارد ش��ده ،در حالیکه آنها با اصل اس�لام مخالف و
دش��من هستند .رهبر انقالب با اشاره به تالشهای امریکا
و عوامل دستآموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای
اسالمی ،خاطرنشان کردند :انفجارهای تاسفبار و گریهآور
اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار
از جمله همین حوادث است که بهدست داعش انجام شد
و امریکاییه��ا ب��ه صراحت بیان کرده بودن��د ما داعش را
ایجاد کردیم.
ایشان گردهمایی و اجتماعات ساالنه در موضوع وحدت
را کاف��ی ندانس��تند و افزودند :در این زمین��ه باید بحث،
تبیین ،تشویق ،برنامهریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود
و بهعنوان نمونه در همین قضیه افغانستان ،یکی از راههای
جلوگیری از حوادث ،حضور مس��ئوالن محترم کنونی این
کش��ور در مراکز و مساجد یا تشویق برادران اهل سنت به
حضور در اجتماعات مشترک است.
حض��رت آی��تاهلل خامنهای تامی��ن هدف مه��م ایجاد

تمدن نوین اس�لامی را جز با اتحاد ش��یعه و سنی ممکن
ندانس��تند و گفتند :ش��اخص اصلی برای اتحاد مسلمانان
قضیه فلسطین است و هر چه جدیت بیشتری برای احیای
حق��وق فلس��طینیان به خرج داده ش��ود ،اتحاد اس�لامی
تقویت میشود.
ایش��ان اقدام بعضی دولتهای منطقه برای عادیسازی
روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را گناه و خطایی بزرگ
خواندن��د و افزودند :این دولته��ا باید از این حرکت و راه
ضد وحدت اسالمی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران
کنند.
رهبر معظم انقالب در بخش پایانی سخنانشان خطاب
به ملت ایران ،پیروی از پیامبر عظیمالشأن اسالم را در گرو
تبعیت و الگو قرار دادن آن حضرت بهویژه در س��ه موضوع
«صبر»« ،عدل» و «اخالق» دانستند و گفتند :صبر یعنی
پایداری و مقاومت در مقابل گناه و سستی در انجام وظیفه
و همچنین مقاومت در مقابل دشمن و مصائب گوناگون.
ایش��ان ب��ا تاکید ب��ر اینکه ام��روز بیش از ه��ر چیز به
پایداری نیاز داریم ،خطاب به مسئوالن افزودند :با پایداری
و مقاومت و تحمل فش��ارها و مشکالت ،راه را ادامه دهید
و متوقف نشوید.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،عدل را مهمترین هدف میانی
بعث��ت پیامبران برش��مردند و افزودند :ق��رآن کریم حتی

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است

مس��یری مس��تحکم برای بهبود اقتصادی قرار
دارد.
آخرین آمارهای منتش��ره حاکی از رشد ۶.۲
درصدی تولید ناخال��ص داخلی ایران در فصل
دوم سال  ۲۰۲۱است که دستاورد قابلتوجهی
باوجود محدودیت ش��دید ایران در دسترس��ی
به منابع خارجی خ��ود و در نتیجه عدم امکان
خرید واکسن از خارج بهدلیل تحریمهای امریکا
است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :بخش غیرنفتی در همان
دوره  ۴.۷درصد رش��د کرد که نش��اندهنده آن است که

اقتصاد ای��ران بهطور قابلتوجهی از رکود خارج
شده و به سمت بهبود حرکت کرده است .عالوه
بر ای��ن ،بهدلیل سیاس��تهای حمایتی مالی و
پولی دولت و بان��ک مرکزی ایران ،نرخ بیکاری
در  3ماه دوم س��ال  ۲۰۲۱به  ۸.۸درصد رسید
که نس��بت به مدت مشابه سال قبل یک درصد
کاهش را نشان میدهد.
وی ادام��ه داد :در حالحاض��ر فرآیند بهبود
اقتص��اد جه��ان در ش��رایط باثباتت��ری ق��رار دارد اما
همچنان در داخل و بین کش��ورها نابرابری وجود دارد که
نشاندهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی

عدالت را درباره دشمنان الزم میداند.
ایشان خاطرنشان کردند :در مقوله عدالت نیز مسئوالن
مخاطب اول هس��تند .در همه تصمیم��ات و مقررات باید
مس��ئله عدالت موردتوجه باشد و در مواردی که الزم است
پیوس��ت عدالت برای تدوین و اج��رای آنها در نظر گرفته
شود.
رهب��ر انقالب ب��ا تاکید بر رفتار عادالنه در همه ش��ئون
و محدود نکردن آن به تقس��یم اموال و ثروتها ،بهعنوان
نمونه به فضای مجازی اش��اره و خاطرنشان کردند :گاهی
در فضای مجازی با خالفگویی ،تهمت و قول بهغیر علم،
خالف عدالت رفتار میش��ود که هم افرادی که با این فضا
س��روکار دارند و هم کسانی که مسئولیت آن را در اختیار
دارند باید مراقبت کنند.
ایش��ان افزودند :باید یاد بگیریم عادالن��ه رفتار کنیم و
حتی در موقعیتی که حرف کسی را قبول نداریم ،مخالفت
خود را با تهمت ،دروغ و اهانت آلوده نکنیم.
«پی��روی از اخالق نبوی» آخری��ن نکتهای بود که رهبر
انقالب به آن اش��اره کردند و گفتند :اخالق اسالمی یعنی
تواضع ،گذش��ت ،سهلگیری در مسائل شخصی ،احسان و
پرهیز از دروغ ،تهمت و س��وءظن به مؤمنین باید بهعنوان
یک دستورالعمل دائمی مورد توجه قرار داشته باشد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای تاکید کردن��د :اینکه ما ادعا
میکنیم مسلمان و جمهوری اسالمی هستیم باید با اقدام
همراه باشد و در عمل پیرو پیامبر عظیمالشأن باشیم.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی ،رئیسجمهوری
وج��ود پیامبر اک��رم(ص) را بزرگترین نعمت و قله تحول
ب��رای بش��ریت خواند و گف��ت :امام تحولخ��واه ما نیز به
تبعیت از رس��ول اک��رم(ص) و با توکل به خ��دا و اتکا به
مردم قیام کرد و امروز نیز س��ند گام دوم انقالب راهنمای
تحول در همه بخشهای کشور و پاسخ به نیاز مردم است.
رئیسجمهوری در بخش دیگری از س��خنان خود کرونا
و تامی��ن کاالهای اساس��ی را دو دغدغه اصلی در آغاز کار
دولت برشمرد و گفت :امروز با واکسیناسیون گسترده گام
بزرگی در صیانت از سالمت مردم برداشته شده و با تامین
کاالهای اساسی نگرانیها در این زمینه رفع شده است.
حجتاالسالموالمسلمین رئیسی ،سیاست خارجی کشور
را تعامل گس��ترده با دنیا بهویژه همسایگان بیان کرد و با
تاکید بر اینکه اقتصاد کش��ور را به مذاکره و مانند آن گره
نمیزنیم ،گفت :ما به آنچه تعهد کردیم پایبند هستیم اما
امریکا و اروپاییها دچار بحران در تصمیمگیری هستند.

در مواجهه با بحران و نیز پیشرفت فرآیند واکسیناسیون
است.
صالحآب��ادی با تاکی��د بر اینکه هیچ کش��وری در امان
نیس��ت؛ مگر اینکه تمامی کش��ورهای جهان در برابر این
ویروس ایمن ش��وند ،اف��زود :باتوجه ب��ه یکرقمی بودن
می��زان واکسیناس��یون در کش��ورهای با درآم��د پایین،
تحق��ق هدفگذاری انجامش��ده ازس��وی صن��دوق برای
واکسیناس��یون  ۴۰درصدی تا پایان امسال میالدی و ۶۰
درصد تا اواس��ط سال  ۲۰۲۲مشکل است و هرگونه تعلل
و طوالنی ش��دن واکسیناسیون در هر منطقه ،بزرگترین
تهدید برای چشمانداز اقتصاد جهانی است.

هیچ نشانهای از تالش ایران برای ساخت بمب هستهای دیده نمیشود
مدی��رکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نس��بت به
دی��دار با وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد و
گفت :هیچ نشانهای از تالش ایران برای ساخت بمب
هستهای دیده نمیشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل انبیسی ،رافائل
گروسی نسبت به دیدار با وزیر امور خارجه ایران ابراز
روی خط آمار

امیدواری کرد و افزود :پس از آنکه تهران درخواس��ت
تعمی��ر دوربینها در تاسیس��ات کلی��دی را رد کرد،
دیگر نظ��ارت آژانس بر برنامه هس��تهای ایران کامل
و بیکموکاس��ت نیس��ت و احتمال دارد جهان هرگز
نتواند «تصوی��ر کامل» آنچه ایرانیها انجام دادهاند را
بهدست بیاورد.

باوج��ود اذعان آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی به
پایبندی ایران به تمام��ی تعهداتش ،دولت امریکا در
ت  ۱۳۹۷بهصورت یکجانبه از توافق برجام
اردیبهش�� 
خارج ش��د .دولت «جو بایدن» مدعی است قصد دارد
از طریق مذاکرات جاری در شهر وین ،پایتخت اتریش
زمینهه��ای الزم برای بازگش��ت کش��ورش به توافق

هس��تهای برجام را فراهم کند .تاکنون  ۶دور مذاکره
در شهر وین میان امریکا و سایر طرفهای برجام غیر
از ایران برای تس��هیل بازگشت امریکا به برجام انجام
شده است .طرفها میگویند پیشرفتهای ملموسی
در این مذاکرات حاصل ش��ده اما پ��ارهای اختالفات
کماکان باقی است.

